Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 6 oktober 2016
Aanwezig: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: mw. E. Alofs-van den
Boogaard (CDA); mw. A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden);
mw. M. van Bergen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); mw. M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk
(Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); mw. A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F.
Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers
(SP); W. Somers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); mw. I. Tros (PvdA); J. Verbruggen
(SP); mw. G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems
(VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; T.
Vonk; F. van de Berg; M. van Merwerode; G. Overmans; B. Tuithof
Afwezig: D. Bozkurt (Partij Bozkurt); J. van Deursen (SP)
BESLUITEN
1
Besluit:

Opening en mededelingen
De burgemeester meldt dat de heren Bozkurt en Van Deursen afwezig zijn.

2
Besluit:

Vaststelling agenda
De raad stelt de conceptagenda met de volgende wijzigingen vast:
- het raadsvoorstel over de Veiligheidsregio gaat naar de bespreekstukken (8.c); het
besluit en de geluidsopnames staan bij agendapunt 7.e;
- de motie vreemd aan de orde van de dag 'Uitvoering bundeling promotiegelden'
van de coalitie is agendapunt 8.d. De raad neemt de motie 'Uitvoering bundeling
promotiegelden' van de coalitiefracties aan met 15 stemmen voor van VVD-Leefbaar
Uden, Jong Uden, Gewoon Uden, PvdA en D66 én 10 stemmen tegen van SP en CDA.

3
Besluit:

Benoeming en beëdiging Nick Kersten, Maurits van den Bosch en Richard Bosveld
tot lid raadscommissies (2016/13084)
De burgemeester beëdigt de heren Kersten en Van den Bosch. De heer Bosveld
arriveert later. De burgemeester heeft hem daarom na de behandeling van
agendapunt 8.d beëdigd.

4
Besluit:

Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 7 juli 2016
De raad stelt de conceptbesluitenlijst ongewijzigd vast.

5
Besluit:

Ingekomen stukken aan de raad
De raad verplaatst de brief van de Vereniging van eigenaren Symfonie Staete van
categorie C naar categorie D (pré-advies college). Verder stemt de raad in met de
voorgestelde wijze van afdoening.

6
Besluit:
Toelichting:

Vragenuur
N.v.t.
Er zijn geen vragen gesteld.

7.a

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Loopkantstraat / President
Kennedylaan (2016/13076)
De raad besluit bij hamerslag unaniem conform het voorstel.

Besluit:

7.b
Besluit:

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Udens College (2016/13079)
De raad besluit bij hamerslag unaniem conform het voorstel.

7.c

Raadsvoorstel 1e herziening bestemmingsplan Zeelandsedijk 28-30a te Volkel
(2016/13080)
De raad besluit bij hamerslag unaniem conform het voorstel.

Besluit:
7.d
Besluit:
7.e
Besluit:

Raadsvoorstel Wijziging Statuten Stichting Openbaar Onderwijs groep (OOG)
(2016/13075)
De raad besluit bij hamerslag unaniem conform het voorstel.
Raadsvoorstel Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Brabant-Noord (2013/13077)
Het CDA wil de behandeling van het voorstel uitstellen en doet hiervoor een voorstel
van orde. De SP en het CDA zijn voor uitstel, de overige fracties niet.
De raad besluit unaniem conform het voorstel. In de brief richting de Veiligheidsregio
geven we aan dat de raad akkoord gaat met het voorstel mits de juridische
correctheid n.a.v. de opmerkingen van het presidium van de gemeente Den Bosch
vóór behandeling in het Algemeen Bestuur alsnog getoetst wordt.

7.f
Besluit:
8.a
Besluit:
Toelichting:
8.b

Raadsvoorstel Aanpassing artikel 2.77 APV inzet flexibel cameratoezicht
(2016/13078)
De raad besluit bij hamerslag unaniem conform het voorstel.
Raadsvoorstel Rapport Regionaal operationeel kader ODBN 2017-2020 milieutaken
toezicht en handhaving (2016/13074)
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
Het CDA wilde een amendement indienen, maar heeft dit uiteindelijk ingetrokken.

Besluit:

Raadsvoorstel Nieuwe verordening 'Rechtspositie wethouders, raadsleden en
commissieleden' (2016/13081)
De raad besluit dit voorstel aan te houden, omdat verschillende fracties het
geschrapte artikel 2 in de verordening willen opnemen. Het artikel moet dan wel
beter worden vormgegeven.

9
Besluit:

Afscheid Ben Tuithof als wethouder van de gemeente Uden
N.v.t.

10
Besluit:

Benoeming en beëdiging nieuwe wethouder (2016/13083)
De raad besluit mevrouw Van Bergen, mevrouw De Groot en de heer Van den Berg
de commissie te laten vormen die de geloofsbrieven van de voorgedragen
wethouder onderzoekt en hen tevens zitting te laten nemen in het stembureau.
De voorzitter constateert dat er 25 stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 4 blanco
stemmen uitgebracht. Er is één stem uitgebracht op Vonk en 20 stemmen op de heer
Van den Berg. De heer Van den Berg is benoemd tot wethouder.
De voorzitter constateert dat de heer Van den Berg zijn benoeming aanvaardt.

Mevrouw Van Bergen brengt namens de onderzoekscommissie verslag uit aan de
raad. Zij geeft aan dat de onderzoekscommissie een uittreksel uit de Gemeentelijke
Basisadministratie Personen, een mededeling openbare betrekkingen en een
verklaring nevenfuncties van de heer F.W. (Frans) van den Berg heeft onderzocht. Zij
meldt de raad dat bovengenoemde stukken in orde zijn bevonden en dat de
kandidaat wethouder aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De
commissie adviseert tot zijn toelating als wethouder van de gemeente Uden.
De burgemeester beëdigt de heer Van den Berg.
11
Besluit:
Toelichting:

Sluiting
N.v.t.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur

